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Za hasiči na ostrov Svatá Helena Rozhovor: Dárcovství kostní dřeně
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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Pozvánka do Muzea 
socialistických vozů 
v Železném Brodě

Ve Dvoře Králové nad Labem proběhlo v září XI. mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF. Foto: mf

Rosičtí hasiči slavili sto čtyřicet let
Rosický zámek se v sobotu 19. 9. 2020 stal dějištěm oslav 140 let založení hasičského sboru. 
Den začal dopoledne slavnostním zahájením starostky HS Hanky Klusákové za účasti sta-
rostky města Mgr. Andrey Trojanové, poradce hejtmana pro PO Zdeňka Melkese, vedoucího 
obvodního oddělení Policie ČR Rosice Bc. Michala Koláčka a dalších vážených hostů.

Paměť kroniky sboru
Starostka sboru připomněla 

události okolo založení sboru ci-
tací z kroniky sboru v době jeho 
založení. „Vědom blahodárnosti 
intence hasičské, v našem městeč-
ku již na počátku let sedmdesátých, 
mladistvý Hynek Světlík, stavi-
telský příručí, po svém návratu 
ze zkušební prak se mimo místní 
pokoušel o založení dobrovolného 
sboru hasičského, šlechetná snaha 
jeho nebyla však rozhodujícími 
tehdy osobnostmi v obecní správě 
pochopena. Minulo desetiletí, až 
do požárů v roce 1880, kterýž dne 
26. července o 11 hodině vypuknul 

u rolníka Brázdy číslo domu 35 ve 
stodole, zničilo kromě této i stře-
chu chlévu a obydlí a sousedící 
stodoly Hůrkova domu č. 36. Ještě 
téhož roku byl to již druhý oheň 
v městysi, bylo o tom mnoho de-
batováno a poukazováno zvlášť na 
nedokonalé hasící přístroje obecní. 
Využitím příhodné této situace 
zdařilo se jmenovanému staviteli 
Světlíkovi s některými stejně smýš-
lejícími druhy přesvědčiti o po-
třebnosti domácího sboru starostu 
Jana Tichého, majitele realit a vel-
kozávodu bednářského. Byl to muž 
přístupný časovým vymoženostem 
a velmi podnikavým, jenž vlastním 

přičiněním všimnul se na přední 
místo v obci a korporací veřejných, 
jsa pro svoje znalosti vyhledáván 
i širším okolím. Téhož času zaseda-
li v obecní radě: Jakub Skutezský, 

Celkem 324 650 kusů respi-
rátorů FFP2 čínské výroby pro 
školy rozvezly 7. 10. 2020 hasičské 
a krajské dodávky z hasičské-
ho skladu v Ostravě-Hrabůvce, 
a to podle předem připraveného 
rozdělovníku do 22 obcí Morav-
skoslezského kraje s rozšířenou 
působností (ORP). Mají ochránit 
před koronavirovou nákazou uči-

kupec a majitel realit, stavitel Jan 
Světlík, Martin Hrdlička, mis-
tr krejčovský a František Raus, 
vlastník rosické rolnické usedlosti. 
Všichni členové kompetentního 
obecního zastupitelstva byli sboru 
nakloněni, čehož důkazem je, že 
návrh na zařízení sboru starostem 
Tichým v sezení přednesený byl 
jednomyslně přijat a povolena 
z obecních prostředků nutná suma 
na zakoupení nářadí hasícího, na 
které také obec dle citovaného 
zákona požárové policie z roku 
1873 měla přispívat. Kronika je 
velmi podrobně ohledně založení 
sboru popsána. Významný dnem 
bylo 27. září roku 1880, kdy byla 
svolána ustavující schůze za účasti 
83 členů. Křest hasičského sboru 
proběhl 1. dubna 1881 při požáru 
hostince Svobodova v Říčkách. 

MČR v TFA 
ve Svitavách

PŘESUNUTO 
na nový termín

S ohledem na nová opatření 
vydaná vládou ČR k 30. září 

byli organizátoři nuceni 
přesunout MČR v TFA na 

nový termín 
24. 4. 2021.

Místem konání zůstává měs-
to Svitavy. Všechny přihlášky 

zůstávají v platnosti. 

Děkujeme za pochopení. 
Kancelář SH ČMS

(dokončení na str. 6)

 
Vážení čtenáři Hasičských novin, 

dovolte mi, abych vás pozdravil 
v čase podzimu, který bohužel v mno-
hém připomíná jarní měsíce tohoto 
roku. Koronavirová pandemie stále 
ovlivňuje naše životy a poznamená-
vá i  aktivity dobrovolných hasičů. 
Poznáte to samozřejmě i z příspěvků 
v tomto čísle Hasičských novin. Pro 
Sdružení je to nelehká cesta k VI. 
sjezdu SH ČMS, který je plánován 
na prosinec v  moravské metropoli 
Brně. Hasičské noviny č. 23 (vychází 
27. listopadu)  by měly obsahovat 
prezentace kandidátů na starostu 
Sdružení a kandidátů na náměstky 
starosty plus  kandidátů na předsedu 
Ústřední kontrolní a  revizní rady 
SH ČMS. Hasičské noviny č. 23 by 
měly být i  tzv. volebním speciálem, 
protože budou dodány přímo na 
brněnský sjezd. Do konce roku 2020 
vás, podle edičního plánu, čeká ještě 
kvarteto novinových vydání. Budeme 
se i nadále snažit, aby vám Hasičské 
noviny přinášely informace zajímavé, 
užitečné a pravdivé. V jejich středo-
bodu pak budou ti, o kterých píšeme, 
a pro které noviny vyrábíme: hasiči!

 Pěkný podzim, hodně zdraví 
a optimizmu. Za redakci Mirek Brát       

Na Říp 
nejezděte!

Vzhledem ke 
zpřísněným 

opatřením ve 
zhoršující se 

epidemiologické 
situaci se 

Setkání hasičů 
pod Řípem 

24. října 2020 

ruší!
Josef Nitra

starosta Podřipské 
hasičské župyProfesionální i dobrovolní hasiči zajišťovali rozvoz respirátorů

tele i další pracovníky školských 
zařízení. Každý by měl „vyfaso-
vat“ deset kusů. 

Do rozdělování respirátorů pro 
rozvoz po kraji se ve středu ráno 
zapojili v „meziskladu“ v bývalé 
stanici HZS Moravskoslezského 
kraje v Ostravě-Hrabůvce pra-
covníci a pracovnice Krajského 
úřadu MS kraje, příslušníci HZS 

Moravskoslezského kraje a dobro-
volní hasiči z Ostravy-Radvanic. 
Jedna z hasičských dodávek např. 
rozvezla desítky krabic – každá 
obsahuje tisíc kusů respirátorů ve 
20 krabičkách – postupně na rad-
nice v Havířově, Orlové, Karviné 
a Bohumíně, jiná se vydala do 
Třince a Jablunkova. Nejvíce jich 
odjelo velkou hasičskou dodávkou 

na ostravský magistrát na Proke-
šovo náměstí – bezmála sto tisíc. 
Krabice s hromadou čínských 
respirátorů dovezl z centrálního 
skladu v Pardubicích-Opočínku 
extra dlouhý kamion ze Záchran-
ného útvaru HZS ČR Hlučín do 
Ostravy-Hrabůvky. 

HZS MSK, foto T. Lach


